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زیرساختهای حملونقل در ایران
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چکیده
پاالیشگاهها ،انبارها و نقاط تقاضا ،اجزای اصلی تشکیلدهنده شبکه توزیع فرآوردههای نفتی هستند .پراکندگی
نامتوازن اجزای تشکیلدهنده شبکه توزیع ،افزایش تقاضا در سالهای اخیر و تفاوت زیرساخت گونههای مختلف
حملونقل بین اجزای تشکیلدهنده شبکه ،توزیع بهینه فرآوردهها را میطلبد .در پژوهش حاضر ،حملونقل بهینهی
فرآوردههای نفتی از پاالیشگاهها تا شبکه انبارها و از انبارها تا نقاط تقاضا ،با استفاده از گونههای خط لوله ،جاده و
ریل ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .یک مدل بهینهسازی ریاضی  LPبا هدف کمینهسازی هزینههای حملونقل
در شبکه تأمین فرآوردههای نفتی ،با رویکرد برآورد تقاضای مصرفکنندگان در یک افق زمانی مشخص ارائه شده
است .برای حل مسئله ،یک شبکهی واقعی در نرمافزار بهینهسازی  GAMSپیادهسازی شده و با استفاده از حلکنندهی
 CPLEXاجرا شده است .جهت ارزیابی مدل ریاضی پیشنهادی ،سه سناریو مبتنی بر افزایش ظرفیت انبارها ،افزایش
تولیدات پاالیشگاهها و افزایش موجودی اولیه انبارها تعریف گردید .نتایج حاصله نشاندهندهی آن است که پیادهسازی
هر یک از سناریوها سبب افزایش بهرهوری گونهی خط لوله و کاهش مجموع هزینهها میگردد .بااینحال ،در سناریوی
افزایش تولیدات میزان کاهش هزینهها بیشتر از سایر سناریوها است .همچنین در سناریوی متناظر با افزایش تولیدات
پاالیشگاهها ،درصد حمل هر یک از فرآوردهها با خط لوله بیشتر از سایر سناریوها است .نتایج حاصله میتواند به عنوان
ابزاری جهت برنامهریزی یکپارچه و تضمین برآورده شدن تقاضای مصرفکنندگان ،مورد استفاده مدیران در حوزه
توزیع فرآوردههای نفتی قرار گیرد.
کلمات کلیدی :زنجیره تأمین ،بهینهسازی ،فرآوردههای نفتی ،حملونقل
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مقدمه
زنجیره تأمین 1عبارت است از شبکهای از تأمینکنندگان ،واحدهای تولیدی ،انبارها و کانالهای توزیع که بهصورت
سازمان یافته مواد خام را تهیه نموده ،سپس به محصوالت نهایی تبدیل کرده و درنهایت محصوالت نهایی را بین
مشتریان توزیع مینمایند ] .[1فرآوردههای نفتی نیز مانند سایر محصوالت ،بایستی پس از طی کردن فرآیندهای
زنجیره تأمین خود به دست مشتریان برسند .فعالیتهای زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی شامل استخراج نفت خام،
فروش و صادرات آن ،انتقال آن به پاالیشگاهها ،فرآوری و تبدیل نفت خام به فرآوردههای نفتی ،توزیع فرآوردههای
نفتی در شبکه انبارها و ارسال آنها به بازارهای مصرف است ] .[2زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی به سه قسمت
باالدست ،2میاندست 3و پاییندست 4طبقهبندی میشود ] .[3فعالیتهای قسمت باالدست شامل مکانیابی میدانهای
نفتی ،حفاری میدانهای نفتی کشف شده و میزان بهرهبرداری از آنها ،برنامهریزی سکوهای نفت خام و حملونقل
آنها از میدانهای نفتی تا انبارهای نفت خام است ] .[3فعالیتهای قسمت میاندست شامل فروش نفت خام در بازار
جهانی ،حملونقل نفت خام از انبارها تا پاالیشگاهها ،پاالیش آن و بهینهسازی فرآیندهای انجام شده در پاالیشگاهها
است ] .[3درنهایت ،فعالیتهای عمده در قسمت پاییندست شامل توزیع فرآوردههای نفتی مانند بنزین ،نفت سفید،
نفت گاز و نفت کوره ،از پاالیشگاهها تا انبارها و از انبارها تا نقاط تقاضا ،صادرات فرآوردههای نفتی و ذخیرهسازی آنها
است ] .[3در پژوهش حاضر ،حملونقل فرآوردههای نفتی در قسمت پاییندست شبکه توزیع مورد بررسی قرار
میگیرد .براساس ادبیات موضوع ذکر شده ،شکل  1بهصورت شماتیک فعالیتهای انجام شده در زنجیره تأمین
فرآوردههای نفتی را نشان میدهد.

شکل  .1فعالیتهای زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی

1- Supply chain
2- Upstream
3- Midstream
4- Downstream
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جهت برنامهریزی توزیع فرآوردههای نفتی در زنجیرهی تأمین مذکور ،بایستی از یک ابزار مناسب استفاده نمود .حوزه
تحقیق در عملیات 5ابزارهای قدرتمند و کارآمدی را جهت برنامهریزی و تصمیمگیری برای توزیع مناسب فرآوردههای
نفتی فراهم میکند ] .[4توزیع فرآوردههای نفتی اگر بهصورت بهینه اتخاذ نشود ،میتواند باعث هدر رفتن منابع عظیم
اقتصادی گردد و به دنبال آن تبعات اجتماعی و امنیتی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین ،انتظار میرود که استفاده
مناسب از ابزارهای تحقیق در عملیات ،از بروز عواقب ذکر شده فوق ،جلوگیری کند .این ابزارها شامل بهینهسازی،
نظریه بازی ،نظریه گراف ،نظریه صف ،شبیهسازی و آنالیزهای تصمیمگیری است ] .[4در پژوهش حاضر با استفاده از
ابزار بهینهسازی ،یک مدل ریاضی  LPجهت حملونقل بهینه فرآوردههای نفتی در بخش پاییندست زنجیرهی تأمین
ارائه شده است .هدف پیگیری شده در این مدل ،کمینهسازی هزینههای حملونقل فرآوردهها از پاالیشگاهها تا شبکه
انبارها و از انبارها تا نقاط تقاضا و مصرفکنندگان است.
مروری بر ادبیات
مطالعات و مقاالت مرتبط با زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی را میتوان به شکلهای مختلف طبقهبندی کرد؛ ازجمله
میتوان به طبقهبندی بر اساس سطوح برنامهریزی اشاره نمود .طبقهبندی بر مبنای سطوح برنامهریزی شامل سه
سطح استراتژیک ،6تاکتیکال 7و عملیاتی 8است .در سطح استراتژیک تأسیس و ساخت اجزای مختلف زنجیره تأمین
فرآوردههای نفتی شامل پاالیشگاهها ،انبارها یا همان مراکز توزیع و خطوط لوله مورد بررسی قرار میگیرد ] .[5در
سطح تاکتیکال میزان استخراج نفت خام ،حملونقل فرآوردههای نفتی و انتخاب گونهها تعیین میگردد ] .[5درنهایت
در سطح عملیاتی ،بهینهسازی تولیدات فرآوردهها در پاالیشگاهها ،برنامه زمانبندی خط لوله و ناوگان جادهای ،تعیین
تقاضا و مسیریابی گونهها مشخص میشود ] .[5برخی از مسائل هم میتوانند در دو یا هر سه سطح مورد بررسی قرار
گیرند و سطوح مختلف بر یکدیگر تأثیر بگذارند.
مطالعات در سطح استراتژیک

مطالعات بسیاری در رابطه با ساخت و گسترش پاالیشگاهها ،انبارها و خطوط لوله انجام گرفته است که ازجمله آنها
میتوان به پژوهش اَلقحطانی و اِلکامل ] [6اشاره کرد .در این مقاله ،یک مدل بهینهسازی جهت کاهش هزینههای
تولیدات محصوالت در پاالیشگاهها ارائه شده است .برمبنای تابع هدف این مدل ،ظرفیت واحدهای تولیدی فرآوردهها
در پاالیشگاهها ،گسترش یافته است .محدودیتهایی ازجمله ظرفیت تولید پاالیشگاهها ،کیفیت محصوالت تولیدی،
تعادل جریان و برآورد تقاضا در نظر گرفته شده است .در این پژوهش هزینههای استخراج نفت خام نیز لحاظ شده
است .از دیگر مطالعات در حوزه استراتژیک میتوان به پژوهش فرناندز ] [7اشاره نمود .در این پژوهش مکانیابی
انبارها ،ساخت لینک برای گونههای مختلف و حملونقل فرآوردههای تولیدی موردتوجه قرار گرفته است .هدف از این
مقاله بیشینهسازی سود حاصل از فروش فرآوردههای نفتی است و محدودیتهایی از قبیل تعادل جریان ،ظرفیت
مخازن ،برآورد تقاضا و عدم ساختن بیش از یک انبار و لینک در نظر گرفته شده است .کاظمی و همکاران ] [2در
پژوهش خود به بررسی سطح پاییندست زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی پرداختند .در این پژوهش یک مدل
5- Operational research
6- Strategic level
7- Tactical level
8- Operational level
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بهینهسازی ریاضی دو سطحی ،جهت مکانیابی مراکز توزیع یا همان انبارها و نحوه توزیع تقاضای نواحی مختلف ارائه
شده است .در سطح استراتژیک این مسئله ،مکان احداث انبارها ،تحت تابع هدف کمینهسازی هزینههای احداث آنها
و محدودیتهایی ازجمله ظرفیت انبارها و بودجه ساخت آنها ،تعیین میگردد .در پژوهشی دیگر مرادینسب ][3
یک مدل بهینهسازی ریاضی در دو سطح استراتژیک و تاکتیکال با تابع هدف بیشینهسازی سود در ساخت و گسترش
انبارها و خطوط لوله و توزیع فرآوردههای نفتی ارائه نموده است .انتخاب برای ساختن انبارها و خطوط لوله و یا
گسترش ظرفیت آنها ،تحت سناریوهای موجود ،بر اساس محدودیتهایی ازجمله بودجه ،ظرفیت انبارها و ظرفیت
خطوط لوله در سطح استراتژیک تعیین میشود .پژوهش وانگ و همکاران ] [8در دو سطح استراتژیک و تاکتیکال
برنامهریزی شده است .در سطح استراتژیک به تأثیر ساخت یک خط لوله جدید بر کاهش هزینههای حملونقل
پرداخته شده است .تابع هدف در این سطح کمینهسازی هزینههای ساخت خطوط لوله است .محدودیتهای در نظر
گرفته شده در این سطح شامل الزام اتصال فقط دو انبار به یکدیگر و محدودیت بودجه هستند.
مطالعات در سطح تاکتیکال

ازجمله پژوهشهایی که در سطح تاکتیکال انجام شده است میتوان به مطالعه اِسکودرو ] [9اشاره نمود .این پژوهش
در دو سطح تاکتیکال و عملیاتی انجام شده است .در سطح تاکتیکال ،تابع هدف ارائه شده در مدل بهینهسازی ریاضی،
شامل کمینهسازی هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی بین انبارهای مختلف ،هزینههای حملونقل فرآوردهها بین
انبارها و نقاط تقاضا و هزینههای نگهداری محصوالت در انبارها است .همچنین محدودیتهایی ازجمله تعادل جریان،
ظرفیت خط لوله و ظرفیت و موجودی انبارها نیز لحاظ شده است .مدل ذکر شده در این مقاله بهصورت عدم قطعیت9
نیز بیان شده است .غایثان و همکاران ] [5نیز مطالعهای در سطح تاکتیکال زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی داشته
اند .مدل ارائه شده در این پژوهش دارای دو تابع هدف است .تابع هدف اول برمبنای کمینهسازی هزینههای حملونقل
نفت و گاز خام ،فرآوردههای نفتی و گازی و استخراج آنها از چاههای نفت و گاز است .تابع هدف دوم متناظر با
بیشینهسازی سود حاصل از فروش نفت و گاز خام و فرآوردههای آنها است .در تابع هدف کمینهسازی هزینهها،
جریمه ای برای کمبود و یا اضافه محصوالت ،برای نقاط تقاضا در نظر گرفته شده است و محدودیتهایی همچون
موجودی انبارها ،ظرفیت مخازن ،برآورد تقاضا و سطح سرویس پاالیشگاهها اعمال شدهاند.
مدل ارائه شده در پژوهش کاظمی و همکاران ] ،[2معطوف به برنامهریزی در سطوح استراتژیک و تاکتیکال است .در
سطح تاکتیکال ،کمینهسازی هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی از پاالیشگاه تا انبارها و از انبارها تا نقاط تقاضا
انجام شده است .محدودیتهای در نظر گرفته شده برای این مدل عبارتاند از :ظرفیت انبارها ،تولیدات پاالیشگاهها،
تعادل جریان و سهم حملونقل فرآوردهها برای هر یک از گونههای تعریف شده .از دیگر مطالعات انجام شده در حوزه
تاکتیکال میتوان به پژوهش میرحسنی ] [10اشاره نمود .در این مطالعه ،هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی از
پاالیشگاهها به انبارها و سپس به نقاط تقاضا توسط چهار گونه خط لوله ،جادهای ،ریلی و دریایی کمینه شده است.
در تابع هدف ،هزینههای نگهداری محصوالت در انبارها و جریمه برای کمبود یا اضافه محصوالت در نقاط تقاضا دیده
شده است .محدودیتهایی همچون تعادل جریان در نقاط مختلف ،برآورد تقاضا ،موجودی انبارها و قدرت تخلیه و
بارگیری گونههای مختلف در این پژوهش لحاظ گردیده است.
9- Uncertainty
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در پژوهش مرادینسب ] ،[3در سطح تاکتیکال ،توزیع و حملونقل فرآوردهها از نقاط تأمین تا نقاط تقاضا مورد بررسی
قرار گرفته است .تابع هدف در این پژوهش ،بیشینهسازی سود در حمل و نقل و فروش فرآوردهها است .محدودیتهای
موجود در این مقاله شامل ظرفیت انبارها ،ظرفیت گونههای حمل و نقل ،تعادل جریان و برآورد تقاضا هستند .سیِر
] [11نیز پژوهشی در سطح تاکتیکال انجام داده است که مرتبط با کمینهسازی هزینههای حملونقل فرآوردهها از
نقاط تأمین تا نقاط تقاضا با در نظر گرفتن گونههای مختلف حملونقل است .در پژوهش وِرما و همکاران ] ،[12مدلی
با دو تابع هدف ،جهت کمینه نمودن هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی و کاهش ریسکپذیری ،با استفاده از
سیستم ریلی و جادهای ارائه شده است و محدودیتهایی همچون ظرفیت ناوگان ریلی ،برآورد تقاضا و زمان حمل
فرآوردهها لحاظ گردیده است .وانگ و همکاران ] ،[8در پژوهش خود در سطح تاکتیکال به توزیع بهینهی فرآوردههای
نفتی پرداختهاند .تابع هدف در سطح تاکتیکال کمینهسازی هزینههای حملونقل است .محدودیتهایی همچون
ظرفیت گونههای حملونقل ،ظرفیت انبارها و تعادل فرآوردهها در هر انبار در نظر گرفته شده است.
مطالعات در سطح عملیاتی

مطالعه اِسکودرو ] [9ازجمله پژوهشهایی است که عالوه بر سطح تاکتیکال ،به برنامهریزی در سطح عملیاتی نیز
پرداخته است .در این مقاله ،عالوه بر کمینهسازی هزینههای حملونقل ،موضوع زمانبندی ارسال و دریافت فرآوردهها
و نیز میزان تأخیری که در ارسال و دریافت فرآورده میتواند رخ دهد ،درنظر گرفته شده است.
از دیگر مقاالتی که در سطح عملیاتی انجام شده است ،میتوان به کیم و همکاران ] [13اشاره نمود .این پژوهش در
سطح پاییندست زنجیره تأمین فرآوردههای نفتی صورت گرفته است .تابع هدف در این مقاله برمبنای بیشینهسازی
سود حاصل از فروش فرآوردههای نفتی است .محدودیتهای موجود در این پژوهش بهگونهای هستند که تولیدات
برخی از فرآوردهها مانند بنزین با کیفیت باال ،در پاالیشگاهها به حداکثر میزان خود رسیده است.
نوآوری

با بررسی مطالعات پیشین در حوزهی پاییندست زنجیرهی تأمین فرآوردههای نفتی ،مشخص گردید که در تعداد
محدودی از آنها ،گونههای مختلف حملونقل جهت توزیع فرآوردهها لحاظ گردیدهاند .بهعالوه ،بر اساس بهترین
دانش ما ،در مطالعات پیشین ،تحویل روزانهی تقاضای مصرفکنندگان همراه با لحاظ زمان حمل فرآوردهها بین
قسمتهای مختلف زنجیرهی تأمین ،تضمین نشده است .در پژوهش حاضر ،یک مدل بهینهسازی ریاضی ،باهدف
کمینهسازی مجموع هزینهها در حوزهی پاییندست زنجیرهی تأمین فرآوردههای نفتی ،توسعه داده شده است.
نوآوریهای مدل پیشنهادی عبارتاند از:
 تضمین تحویل روزانهی تقاضای مصرفکنندگان با لحاظ زمان حمل فرآوردهها در بخشهای مختلف
زنجیرهی تأمین
 بهکارگیری گونههای مختلف حملونقل شامل خط لوله ،جادهای و ریلی و لحاظ ظرفیت شبکهی خط لوله
فرضیات مسئله
 سرعت حمل فرآوردهها در گونهی خط لوله برابر  6کیلومتر بر ساعت ،در گونهی جادهای بهطور متوسط برابر
 90کیلومتر بر ساعت و در گونهی ریلی بهطور متوسط برابر  60کیلومتر بر ساعت فرض گردیده است.
 زمان حمل فرآوردهها در گونهی حملونقل جادهای بین هر زوج مبدأ-مقصد برابر یک روز لحاظ شده است.
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 پارامتر تقاضای روزانه بهصورت قطعی 10و یکنواخت 11فرض شده است.
 در پژوهش حاضر ،پارامترهای غیرقطعی 12مرتبط با زنجیرهی تأمین فرآوردههای نفتی (تغییر در ورودی نفت
خام پاالیشگاهها ،خرابی تأسیسات و ایستگاههای پمپاژ ،خرابی خطوط لوله و )...بهصورت قطعی لحاظ شدهاند
و فرض بر این است که تمامی تأسیسات در طول دورهی برنامهریزی در دسترس هستند.
 برخی از موانع عملیاتی ذخیرهسازی فرآوردهها مانند زمان تهنشینی فرآوردهها در انبارها و زمان تعمیر و
نگهداری انبارها در پارامترهای زمان حمل فرآوردهها لحاظ شده است.
 برخی از موانع عملیاتی انتقال فرآوردهها مانند زمان بارگیری و تخلیهی فرآوردهها و زمان تشکیل و تفکیک
واگنهای ریلی در پارامترهای زمان حمل فرآوردهها لحاظ شده است.
تعریف مسئله
اجزای تشکیل دهنده شبکه توزیع فرآوردههای نفتی عبارتاند از :پاالیشگاهها ،انبارهای جنب پاالیشگاه ،انبارهای
تدارکاتی و نقاط تقاضا شامل شهرها ،صنایع و نیروگاهها .نفت خام پس از استخراج از چاههای نفت ،توسط خطوط
لوله از انبارهای نفت خام به پاالیشگاهها منتقل میگردد و پس از فرآوری در پاالیشگاهها ،به محصوالتی هم چون
بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز ،نفت کوره ،سوخت جت ،گاز مایع و روانکنندهها تبدیل میشود .این فرآوردهها پس از
تولید در پاالیشگاهها به انبارهای جنب پاالیشگاه منتقل و در مخازن مربوط به هر فرآورده ذخیره میگردند .در مرحله
بعد ،فرآوردهها از انبارهای جنب پاالیشگاه به انبارهای تدارکاتی ارسال میشوند .در آخرین قسمت از شبکه توزیع،
فرآوردهها از انبارهای مختلف بر اساس کوتاهترین فاصله به نقاط تقاضا ارسال میشوند .گونههای حملونقل خط لوله،
جاده و سیستم ریلی وظیفه ارسال فرآوردهها را در بین قسمتهای مختلف شبکه توزیع بر عهده دارند .در بین
گونههای حملونقل ،خط لوله کمهزینهترین گونه محسوب میشود و امنیت بسیار باال و خطرات زیستمحیطی بسیار
اندکی دارد ] .[14همچنین خط لوله قابلیت باالیی در حمل حجم انبوهی از فرآوردهها را دارد .این در حالی است که
خوردگی خط لوله در اثر حرکت فرآوردهها یکی از علل آسیب ،خرابی و معایب خطوط لوله است ] .[15در پژوهش
حاضر فرض بر این است که با ارسال مواد مخصوص بهعنوان رابط ،13خوردگی خطوط لوله ناچیز است .در مقابل،
سیستم جادهای بیشترین هزینه حملونقل را در بین گونهها دارد ،ولی دسترسی و انعطافپذیری باال در سیستم
جادهای یک مزیت نسبت به سایر گونهها محسوب میشود ] .[14شکل  2شبکه توزیع فرآوردههای نفتی را نشان
میدهد.

10- Certain
11- Uniform
12- Uncertain
13- Interface
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شکل  .2شبکه توزیع فرآوردههای نفتی

ارتباط بین اجزای شبکه توزیع ،توسط زیرساخت گونههای حملونقل و امکانپذیری انتقال فرآوردهها بین اجزای
شبکه ،تعیین میشود .بهطور مثال میتوان به عدم ارسال یک فرآورده با یک گونهی حملونقل مشخص به دلیل
ماهیت فرآورده اشاره نمود .در پژوهش حاضر ،ارتباطات و امکانپذیری ارسال فرآوردهها در بین اجزای شبکه توزیع،
توسط پارامتر باینری امکانپذیری لحاظ شده است .مدل ارائه شده برای هر افق برنامهریزی بهطور مجزا اجرا شده و
متغیرهای تصمیم برای دورههای هر افق برنامهریزی شده به دست میآید .بهطور مثال اگر افق برنامهریزی یک ماه
باشد ،متغیرهای تصمیم به ازای روزهای ماه حاصل میگردد.
انتقال فرآوردهها از انبارها تا نقاط تقاضا عمدتاً توسط نفتکشها در سیستم جادهای صورت میگیرد .نفتکشها در
سیستم جادهای به دو دسته نفتکشهای درونشهری و نفتکشهای برونشهری طبقهبندی میشوند .نفتکشهای
درونشهری وظیفه تأمین تقاضای نقاطی که در محدوده شهرها و حومه هستند را برعهده دارند و معموالً محدودهای
به شعاع  20الی  60کیلومتر از هر انبار را تحت پوشش قرار میدهند .ظرفیت این نفتکشها در حدود  8تا  28هزار
لیتر است ] .[4عملیات انتقال فرآوردهها در محدوده خارج از شهرها و خطوط ترانزیت توسط نفتکشهای برونشهری
صورت میگیرد .ظرفیت این نفتکشها در محدودهی  16تا  35هزار لیتر است] .[4ارسال فرآوردهها توسط
نفتکشهای برونشهری به ارسالهای مستقیم معروف است و از انبارهای جنب پاالیشگاه صورت میگیرد .در
ارسالهای مستقیم ،فاصله حمل طوالنی سبب افزایش هزینهها خواهد شد.
مدل ریاضی
در جدول مجموعهها و اندیسها ،در جدول پارامترهای ریاضی و در
جدول متغیرهای تصمیم مدل ذکر شدهاند.
جدول  .1مجموعهها و اندیسهای مدل ریاضی
𝑆

مجموعه پاالیشگاهها

𝐼

مجموعه انبارها

𝐾

مجموعه نقاط تقاضا

𝑀

مجموعه گونههای حملونقل
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𝑃

مجموعه فرآوردههای تولید شده

𝑠

اندیس پاالیشگاهها )(s ∈ S

𝑗 𝑖.

اندیس انبارها )𝐼 ∈ 𝑗 (𝑖.

𝑘

اندیس نقاط تقاضا )𝐾 ∈ 𝑘(

𝑚

اندیس گونههای حملونقل )𝑀 ∈ 𝑚(

𝑝

اندیس فرآوردهها )𝑃 ∈ 𝑝(

𝑡

اندیس دورههای افق برنامهریزی شده )}𝑇 (𝑡 ∈ {1. … .
جدول  .2پارامترهای مدل ریاضی

𝑖𝑠𝐴

اگر امکان حمل فرآورده 𝑝 وسط گونه 𝑚 از پاالیشگاه 𝑠 به انبار 𝑖 وجود داشته باشد برابر
 1است و در غیر این صورت برابر  0است.

𝑗𝑖𝐵

اگر امکان حمل فرآورده 𝑝 توسط گونه 𝑚 از انبار 𝑖 به انبار  jوجود داشته باشد برابر 1
است و در غیر این صورت برابر  0است.

𝑘𝑖𝐶

اگر امکان حمل فرآورده 𝑝 توسط گونه 𝑚 از انبار 𝑖 به نقطه تقاضا 𝑘 وجود داشته باشد
برابر  1است و در غیر این صورت برابر  0است.

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑖𝑠𝐼𝑆𝐶

هزینه حملونقل فرآورده 𝑝 از پاالیشگاه 𝑠 به انبار 𝑖 توسط گونه 𝑚

𝑗𝑖𝐽𝐼𝐶

هزینه حملونقل فرآورده 𝑝 از انبار 𝑖 به انبار 𝑗 توسط گونه 𝑚

𝑘𝑖𝐾𝐼𝐶

هزینه حملونقل فرآورده  pاز انبار  iبه نقطه تقاضا  kتوسط گونه 𝑚

𝑖𝑠𝐼𝑆𝐿

زمان حمل برای انتقال فرآورده  pاز پاالیشگاه 𝑠 به انبار iتوسط گونه m

𝑗𝑖𝐽𝐼𝐿

زمان حمل برای انتقال فرآورده  pاز انبار 𝑖 به انبار 𝑗 توسط گونه m

𝑘𝑖𝐾𝐼𝐿

زمان حمل برای انتقال فرآورده 𝑝 از انبار 𝑖 به نقطه تقاضا 𝑘 توسط گونه 𝑚

𝑡
𝑝𝑠𝑅𝑃

میزان تولیدات فرآورده  pدر پاالیشگاه  sدر دوره tام

𝑝𝑚
𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚
𝑝𝑚

𝑝

𝑖𝑃𝐶

ظرفیت مجاز انبار iبرای فرآورده p

𝑘𝑀𝐷

تقاضای ،نقطه تقاضای 𝑘 برای فرآورده  pدر دوره tام

𝑖𝑝𝑎𝐶

ظرفیت دورهای نازکترین خط لوله موجود بین انبار 𝑖 و انبار 𝑗

𝑖𝑁𝐼

موجودی انبار 𝑖 برای فرآورده 𝑝 در ابتدای افق برنامهریزی شده

𝑇

تعداد دورههای افق برنامهریزی شده

𝑀

عدد مثبت بسیار بزرگ ()1015

𝑡𝑝.
𝑗

𝑝
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جدول  .3متغیرهای تصمیم مدل ریاضی
𝑝𝑚

𝑡𝑖𝑠𝐼𝑆𝑋

میزان محصول 𝑝 که توسط گونه 𝑚 در دوره 𝑡ام از پاالیشگاه 𝑠 به انبار 𝑖 ارسال میشود.

𝑡𝑗𝑖𝐽𝐼𝑋

میزان محصول 𝑝 که توسط گونه 𝑚 در دوره 𝑡ام از انبار 𝑖 به انبار 𝑗 ارسال میشود.

𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋

میزان محصول 𝑝 که توسط گونه 𝑚 در دوره 𝑡ام از انبار 𝑖 به نقطه تقاضا 𝑘 ارسال میشود.

𝑡
𝑝𝑖𝑣𝑛𝐼

سطح موجودی انبار 𝑖 برای محصول 𝑝در دوره 𝑡ام

𝑝𝑚
𝑝𝑚

تابع هدف
𝑝𝑚

) 𝑡𝑖𝑠𝐼𝑆𝑋

()1

𝑝𝑚

) 𝑡𝑗𝑖𝐽𝐼𝑋

()2

𝑝𝑚

) 𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋

()3

𝑝𝑚

∑

𝑖𝑠𝐼𝑆𝐶( ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝑍1

}𝑇𝑡∈{1.….

𝑃∈𝑝 𝑀∈𝑚 𝐼∈𝑖 𝑆∈𝑠
𝑝𝑚

∑

𝑗𝑖𝐽𝐼𝐶( ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝑍2

}𝑇𝑡∈{1.….

𝑃∈𝑝 𝑀∈𝑚 𝐼∈𝑗 𝐼∈𝑖

∑

𝑝𝑚

𝑘𝑖𝐾𝐼𝐶( ∑ ∑ ∑ ∑ = 𝑍3
𝑃∈𝑝 𝑀∈𝑚 𝐾∈𝑘 𝐼∈𝑖

}𝑇𝑡∈{1.….

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = 𝑍1 + 𝑍2 + 𝑍3

()4
در مسئله تخصیص فرآوردههای نفتی ،تابع هدف بهصورت کمینهسازی هزینههای حملونقل فرآوردههای نفتی در
شبکه توزیع بیان شده است .هزینههای حملونقل فرآوردهها شامل سه بخش است .بخش اول شامل هزینههای انتقال
فرآوردهها از پاالیشگاهها به انبارهای جنب پاالیشگاه است که معادله  1آن را تضمین میکند .بخش دوم شامل
هزینههای حملونقل فرآوردهها از انبارهای جنب پاالیشگاه به انبارهای تدارکاتی است که معادله  2آن را نشان میدهد
و درنهایت بخش سوم هزینههای انتقال فرآوردهها از انبارهای تدارکاتی به نقاط تقاضا را شامل میشود که معادله 3
آن را ضمانت میکند .معادله  4جهت کمینهسازی هزینههای کل حملونقل فرآوردههای نفتی ارائه شده است.
محدودیتها
دسته محدودیتهای امکانپذیری

()5

}𝑇 ∀ 𝑠 ∈ 𝑆 . 𝑖 ∈ 𝐼 . 𝑚 ∈ 𝑀 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ {1. … .

()6

𝑗 ≠ 𝑖 ∧ }𝑇 ∀ 𝑖. 𝑗 ∈ 𝐼 . 𝑚 ∈ 𝑀 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ { 1. … .

()7

}𝑇 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 𝑘 ∈ 𝐾 . 𝑚 ∈ 𝑀 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ {1. … .

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑖𝑠𝐴 × 𝑀 ≤ 𝑡𝑖𝑠𝐼𝑆𝑋
𝑗𝑖𝐵 × 𝑀 ≤ 𝑡𝑗𝑖𝐽𝐼𝑋

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑘𝑖𝐶 × 𝑀 ≤ 𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋
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محدودیت  5تضمین میکند که فرآوردههای تولید شده در پاالیشگاهها تنها در انبارهای جنب پاالیشگاه دریافت
𝑝𝑚
میشوند .اگر پارامتر 𝑖𝑠𝐴 برابر یک باشد امکان حمل فرآورده 𝑝 از پاالیشگاه 𝑠 به انبار 𝑖 توسط گونه حملونقل 𝑚
وجود دارد و اگر برابر صفر باشد این امکان وجود ندارد .محدودیت  6امکان حمل فرآوردهها بین انبارهای مختلف را
توسط پارامتر 𝑝𝑚𝑗𝑖𝐵 تنظیم میکند .اگر این پارامتر برابر یک باشد به این معنی است که امکان حمل فرآورده 𝑝از
انبار 𝑖 به انبار 𝑗 توسط گونه حملونقل 𝑚وجود دارد و اگر برابر صفر باشد این امکان وجود ندارد .محدودیت  7امکان
𝑝𝑚

انتقال فرآوردهها بین انبارها و نقاط تقاضا را توسط پارامتر 𝑘𝑖𝐶 تضمین میکند .درصورتیکه این پارامتر برابر یک
باشد امکان حمل فرآورده 𝑝از انبار 𝑖 به نقطه تقاضا 𝑘 توسط گونه حملونقل 𝑚 وجود دارد و اگر برابر صفر باشد این
امکان وجود ندارد .بهطور مثال در شکل  3فرض بر این است که فرآورده نفت کوره ،بایستی از انبار ) (𝑖 = 1به انبار
) (𝑖 = 2منتقل شود و زیرساخت برای گونههای خط لوله و ریل بین این دو انبار وجود دارد .بر این اساس ،امکان
حمل فرآورده نفت کوره با خط لوله به دلیل رسوب فرآورده ،وجود ندارد ،بنابراین پارامتر امکانپذیری 𝑝𝑚𝑗𝑖𝐵 برای
خط لوله برابر صفر ) (𝐵𝑖𝑗𝑚𝑝 = 0و به دلیل آنکه امکان حمل نفت کوره با سیستم ریلی وجود دارد ،پارامتر
امکانپذیری 𝑝𝑚𝑗𝑖𝐵 برای سیستم ریلی برابر یک ) (𝐵𝑖𝑗𝑚𝑝 = 1است.
𝑝𝑚

𝐵𝑖𝑗 = 0
𝑖=1

𝑖=2

𝑝𝑚

𝐵𝑖𝑗 = 1

شکل  .3امکانپذیری حملونقل فرآوردهها

دسته محدودیت تولیدات پاالیشگاهها
}𝑇 ∀ 𝑠 ∈ 𝑆 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ {1. … .

()8

𝑝𝑚

𝑡
𝑝𝑠𝑅𝑃 = 𝑡𝑖𝑠𝐼𝑆𝑋 ∑ ∑
𝑀∈𝑚 𝐼∈𝑖

میزان فرآوردهای که در هر دوره از پاالیشگاه به انبار جنب پاالیشگاه منتقل میشود برابراست با میزان تولیدات
پاالیشگاه در همان دوره که معادله  8آن را ضمانت میکند.
دسته محدودیتهای موجودی انبارها
𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑡
𝑡−1
𝑝𝑖𝑣𝑛𝐼
𝑝𝑖𝑣𝑛𝐼 =
𝐽𝐼𝑋 ∑ ∑ + ∑ ∑ 𝑋𝑆𝐼𝑠𝑖(𝑡−𝐿𝑆𝐼𝑚𝑝 ) +

) 𝑖𝑗𝐽𝐼𝐿𝑗𝑖(𝑡−

𝑀∈𝑚

𝑖𝑠

𝐼∈𝑗

𝑝𝑚

𝑀∈𝑚 𝑆∈𝑠

𝑝𝑚

𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋 ∑ ∑ − ∑ ∑ 𝑋𝐼𝐽𝑖𝑗𝑡 −

()9

𝑀∈𝑚 𝐾∈𝑘
𝑝𝑚

𝑝𝑚

𝑀∈𝑚 𝐼∈𝑗

𝑖𝑗𝑇𝐿 ≥ 𝑡 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ {1. … . 𝑇} . ∧ 𝑡 ≥ 𝐿𝑇𝑠𝑖 .
= 𝑡 𝑓𝑖
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()10

}𝑇 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡 ∈ {1. … .

𝑝

𝑡
𝑝𝑖𝑣𝑛𝐼
𝑖𝑃𝐶 ≤

در پژوهش حاضر ،موجودی انبارها بهصورت دورهای و در انتهای هر دوره در نظر گرفته شده است .موجودی هر انبار
بسته به میزان ورودی و خروجی آن در هر دوره متفاوت است .ورودیهای یک انبار در دوره 𝑡عبارت است از :میزان
𝑝𝑚
𝑝𝑚
𝑡𝑖𝑗𝐽𝐼𝑋( در دورههای قبل از 𝑡 ارسال شده است ،و در
فرآوردههایی که از یک پاالیشگاه ) 𝑡𝑖𝑠𝐼𝑆𝑋( و یا سایر انبارها )
دوره 𝑡 در انبار موردنظر دریافت میگردد .خروجیهای یک انبار در دوره 𝑡 شامل میزان فرآوردههایی است که به
𝑝𝑚
𝑝𝑚
𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋( ارسال میشود.
سمت یک انبار ) 𝑡𝑗𝑖𝐽𝐼𝑋( و یا یک نقطه تقاضا )
موجودی هر انبار در انتهای دوره 𝑡 برابراست با موجودی آن انبار در انتهای دوره  𝑡 − 1بهاضافه مجموع فرآوردههایی
که در دوره 𝑡 ،از یک پاالیشگاه و یا سایر انبارها ،به انبار موردنظر اضافه شدهاند ،منهای مجموع فرآوردههایی که در
دوره 𝑡 ،به سایر انبارها و یا نقاط تقاضا ارسال شدهاند .معادله  9موجودی هر انبار را در انتهای هر دوره محاسبه
میکند .محدودیت  10تضمین میکند که موجودی انبار 𝑖 برای محصول 𝑝در انتهای دوره 𝑡از ظرفیت آن انبار برای
محصول 𝑝کمتر باشد.
دسته محدودیت برآورد تقاضا

()11

𝑝𝑚

𝑘𝑖𝐾𝐼𝐿 ≤ ́ 𝑡 ∧ }𝑇 ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 . 𝑝 ∈ 𝑃 . 𝑡. 𝑡 ́ ∈ {1. … .

𝑝𝑚

𝑡𝑝.

𝑘𝑀𝐷 = ́ 𝑡𝑘𝑖𝐾𝐼𝑋 ∑ ∑
𝑀∈𝑚 𝐼∈𝑖

معادله  11تضمین میکند که تقاضای هر نقطهی تقاضا به ازای هر دوره ،از طریق مجموع فرآوردههایی که از انبارهای
مختلف در طول افق برنامهریزی شده ارسال میشود ،تأمین میگردد.
دسته محدودیت ظرفیت خط لوله

()12

∀ 𝑖. 𝑗 ∈ 𝐼 . 𝑡 ∈ {1. … . 𝑇} . 𝑚 ∈ 𝑀 . ∧ 𝑚 = 1

𝑗

𝑝𝑚

𝑖𝑝𝑎𝐶 ≤ 𝑡𝑗𝑖𝐽𝐼𝑋 ∑
𝑃∈𝑝

محدودیت  12تضمین میکند که مجموع فرآوردههایی که در دوره  tتوسط خط لوله از انبار  iبه انبار  jمنتقل
میشوند ،بایستی از ظرفیت دورهای خط لوله موجود در بین آن دو انبار کمتر باشند.
مثال عددی
در شکل  4بخشی از شبکه توزیع فرآوردههای نفتی کشور ایران جهت تحلیل و بررسی مدل ارائه شده ،در نظر گرفته
شده است .در این شبکه ،دو پاالیشگاه بندرعباس و اصفهان ،دو انبار جنب پاالیشگاه بندرعباس و منتظری اصفهان،
پنج انبار تدارکاتی شامل انبارهای کرمان ،یزد ،قم ،سمنان و مشهد و  15نقطه تقاضا لحاظ شده است .چهار گونهی
حملونقل خط لوله ،نفتکشهای برونشهری ،نفتکشهای درونشهری و سیستم ریلی وظیفهی حمل سه فرآوردهی
بنزین ،نفت گاز و نفت سفید را در بین اجزای شبکهی تأمین بر عهده دارند .افق برنامهریزی شده ،یک ماه و دورهها
بهصورت روزانه در نظر گرفته شده است .نتایج مدل تحت سه سناریوی مختلف افزایش ظرفیت ،مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفته است .سناریوی برتر باهدف کمترین هزینه نسبت به سایر سناریوها انتخاب گردیده است .در جدول ،3
جدول  ،4جدول  5و جدول  6پارامترهای ورودی مسئله بیان میشوند .پارامترهای ورودی بر اساس آمارنامهی شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی تنظیم شدهاند.
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شکل  .4بخشی از شبکهی توزیع فرآوردههای نفتی کشور
جدول  .4تولیدات پاالیشگاهها
میزان تولیدات (میلیون لیتر در ماه)

پاالیشگاه

بنزین

نفت گاز

نفت سفید

بندرعباس

223

168

9

اصفهان

180

261

6/75

جدول  .5ظرفیت خطوط لوله

FARAYANDNO

خط لوله

ظرفیت (میلیون لیتر در روز)

بندرعباس به کرمان

3/5

بندرعباس به یزد

3/5

بندرعباس به اصفهان

3/5

اصفهان به قم

4

اصفهان به سمنان

4

اصفهان به مشهد

4
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جدول  .6ظرفیت انبارها
ظرفیت مجاز انبارها (میلیون لیتر)

انبار

بنزین

نفت گاز

نفت سفید

هرمزگان

37

8

1/7

کرمان

4/8

2/2

0/9

یزد

3

3

0/3

اصفهان

22

14

0/9

قم

2

1/5

0/37

سمنان

0/5

1/1

0/15

مشهد

4

3/5

1

جدول  .7تقاضای مصرفکنندگان برای افق برنامهریزی شده
نقطه تقاضا

تقاضا (هزار لیتر در ماه)
بنزین

نفت گاز

نفت سفید

بندرلنگه

8546

10381

233

میناب

9100

11845

361

بندرعباس

37363

69809

707

جیرفت

10506

7356

1594

رفسنجان

13562

17145

134

یزد

25608

33756

130

اردکان

5831

12878

264

اصفهان

91237

64773

809

گلپایگان

3724

3971

239

نائین

2942

19164

941

قم

40332

57757

568

سمنان

8013

16733

277

شاهرود

8010

16162

939

مشهد

97151

61423

4827

تربتحیدریه

9829

12214

3294

تحلیل نتایج

جهت تحلیل نتایج ،عالوه بر سناریوی پایه ،سه سناریوی دیگر تعریف شده است که در جدول ذکر شدهاند.
جدول  .8تعریف سناریوها
سناریوی پایه

وضع موجود

سناریوی 1

افزایش  20درصدی ظرفیت انبارها به ازای هر فرآورده

سناریوی 2

افزایش  20درصدی تولیدات پاالیشگاهها

سناریوی 3

افزایش  20درصدی موجودی انبارها در ابتدای افق برنامهریزی شده
FARAYANDNO
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فرآوردههای نفتی پس از انتقال به انبارها ،بایستی مدتزمان مشخصی را جهت رسوبگذاری و تهنشینی در انبارها
سپری کنند .رسوبگذاری در انبارها طی دورههای متوالی سبب کاهش ظرفیت مجاز انبارها میشود .در سناریوی
اول افزایش  20درصدی ظرفیت انبارها با انجام الیروبی و شستوشوی بهموقع انبارها حاصل میگردد .در سناریوی
دوم افزایش تولیدات پاالیشگاهها به میزان  20درصد از طریق افزایش ورودی نفت خام به پاالیشگاهها ،انجام میشود.
در سناریوی سوم موجودی اولیهی انبارها در ابتدای افق برنامهریزی شده ،به میزان  20درصد افزایش مییابد.
جهت انتخاب سناریوی برتر از شاخصهای زیر استفاده شده است:
 .1درصد کاهش هزینهها نسبت به سناریوی پایه در افق برنامهریزی شده
 .2درصد برآورد تقاضای هر نقطه تقاضا برای تمامی فرآوردهها با استفاده از گونههای مختلف حملونقل
 .3درصد حمل هر فرآورده توسط گونههای مختلف حملونقل
در جدول شاخص درصد کاهش هزینهها در هر سناریو نسبت به سناریوی پایه تعیین شده است.
جدول  .9درصد کاهش هزینهها در سناریوهای مختلف
سناریو

هزینههای ماهانه
حملونقل (تومان)

پایه

410،250،930،850

درصد کاهش هزینهها
نسبت به سناریوی پایه
---

کاهش هزینههای ساالنه
نسبت به سناریو پایه (تومان)
---

اول

395،750،261،697

3/53

100،740،000،000

دوم

345،649،100،973

15/74

700،750،000،000

سوم

390،549،779،019

4/80

200،360،000،000

بر اساس شاخص فوق ،درصد کاهش هزینهها در سناریوی دوم بیشتر از سایر سناریوها است .پس از سناریوی دوم،
به ترتیب در سناریوهای سوم و اول هزینهها به میزان  5/04و  3/53درصد نسبت به سناریوی پایه کاهش یافته است.
در نمودار  ،1نمودار  ،نمودار و نمودار  ،شاخص درصد برآورد تقاضای هر نقطه تقاضا برای تمامی فرآوردهها ،توسط
گونههای خط لوله ،نفتکشهای برونشهری و سیستم ریلی برای هر سناریو بهطور مجزا نشان داده شده است.
تقاضای نقاطی که در مجاورت انبارهای جنب پاالیشگاه هستند ،از طریق نفتکشهای درونشهری برآورده میشود.
به همین جهت از محاسبه شاخص درصد برآورد تقاضا برای چنین نقاطی صرفنظر شده است.
درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا در سناریوی پایه
1
0.8
ریلی

0.6
نفتکش برونشهری
خط لوله

0.4
0.2
0

نمودار  .1درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا با گونههای مختلف در سناریوی پایه
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درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا در سناریوی اول
1
0.8

ریلی

0.6

نفتکش برونشهری
خط لوله

0.4
0.2
0

نمودار  .2درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا با گونههای مختلف در سناریوی اول
درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا در سناریوی دوم
1
0.9
0.8
ریلی

0.7

نفتکش برونشهری

0.6
0.5

خط لوله

0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار  .3درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا با گونههای مختلف در سناریوی دوم
درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا در سناریوی سوم
1
0.9
0.8
ریلی

0.7
0.6

نفتکش برونشهری

0.5

خط لوله

0.4
0.3
0.2
0.1
0

نمودار  .4درصد برآورد تقاضای نقاط تقاضا با گونههای مختلف در سناریوی سوم
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بهواسطهی پر شدن انبارهای تدارکاتی در سناریوی پایه و بیشتر بودن تقاضا نسبت به موجودی انبارها ،درصدی از
تقاضا توسط ارسالهای مستقیم از انبارهای جنب پاالیشگاه برآورده میگردد .در سناریوی اول ،به دلیل افزایش
ظرفیت انبارها ،قابلیت ذخیرهسازی فرآوردهها در آنها بیشتر میشود .درنتیجه در طول ماه ،فرآوردهی بیشتری توسط
خط لوله به انبارهایی که فاصله آنها از انبارهای جنب پاالیشگاه بیشتر است ،ارسال خواهد شد تا از برآورده شدن
تقاضا توسط ارسالهای مستقیم جلوگیری شود .به همین دلیل ،درصد برآورد تقاضا با استفاده از خط لوله برای نقاط
اردکان ،سمنان ،شاهرود و مشهد در سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه افزایش یافته و هزینههای حملونقل نسبت
به سناریوی پایه کمتر شده است.
در شبکه موجود ،تولیدات بنزین و نفت سفید در پاالیشگاه بندرعباس بیشتر از پاالیشگاه اصفهان است .از طرفی،
زمان حمل طوالنی خط لوله برای انبارهایی که فاصلهی آنها از انبار بندرعباس زیاد است ،سبب شده تا تقاضای نقاط
تقاضا در روزهای آخر ماه توسط ارسالهای مستقیم از انبار بندرعباس برآورده شود .در سناریوی دوم ،با افزایش
ظرفیت تولیدات پاالیشگاهها ،تقاضای نقاط قم ،سمنان ،شاهرود و مشهد بهجای ارسالهای مستقیم از انبار بندرعباس
عمدتاً توسط خط لوله از انبار اصفهان برآورده میشود که سبب کاهش چشمگیر هزینهها در سناریوی دوم نسبت به
سناریوی پایه شده است.
در سناریوی سوم ،افزایش موجودی انبارها در ابتدای افق برنامهریزی باعث میشود تا تقاضای نقاط در روزهای ابتدایی
ماه توسط نفتکشهای درونشهری از انبارهای تدارکاتی و سیستم ریلی برآورده گردد و درصد استفاده از ارسالهای
مستقیم کاهش یابد .افزایش موجودی انبارها در ابتدای هر ماه با برنامهریزی مناسب در ماههای قبل ،حاصل میگردد.
جهت مقایسهی سناریوها بر اساس شاخص دوم ،در جدول  10از متوسط درصد استفاده از خط لوله جهت برآورد
تقاضای نقاط استفاده شده است .بر اساس جدول  10در تمامی سناریوها میزان استفاده از خط لوله نسبت به سناریوی
پایه افزایش یافته است .در سناریوی سوم باوجود کاهش هزینهها نسبت به سناریوی اول درصد استفاده از خط لوله
جهت برآورد تقاضا کاهش یافته است .کاهش شدید در استفاده از ارسالهای مستقیم و استفاده از نفتکشهای
درونشهری و سیستم ریلی در سناریوی سوم به دلیل افزایش موجودی انبارها در ابتدای افق برنامهریزی ،سبب
کاهش درصد استفاده از خط لوله نسبت به سناریوی اول شده است.
جدول  .10متوسط درصد استفاده از خط لوله جهت برآورد تقاضا در سناریوهای مختلف
سناریو

متوسط درصد استفاده از خط لوله جهت برآورد تقاضا

سناریوی پایه

0/20

سناریوی 1

0/27

سناریوی 2

0/57

سناریوی 3

0/25

در نمودار  ،5نمودار  6و نمودار  7شاخص درصد حمل هر فرآورده توسط گونههای خط لوله ،نفتکشهای برونشهری
و سیستم ریلی در هر سناریو نشان داده شده است.
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درصد حمل فرآوردهی بنزین توسط گونههای حملونقل
1
0.8
ریلی

0.6

نفتکش برونشهری
خط لوله

0.4
0.2
0
سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

سناریوی پایه

سناریو

نمودار  .5درصد حمل فرآوردهی بنزین توسط گونههای حملونقل
درصد حمل فرآوردهی نفت گاز توسط گونههای حملونقل
1
0.9
0.8
0.7

ریلی

0.6

نفتکش برونشهری

0.5

خط لوله

0.4
0.3
0.2
0.1
0
سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

سناریوی پایه

سناریو

نمودار  .6درصد حمل فرآوردهی نفت گاز توسط گونههای حملونقل
درصد حمل فرآوردهی نفت سفید توسط گونههای حملونقل
1
0.9
0.8
ریلی

0.7

نفتکش برونشهری

0.6
0.5

خط لوله

0.4
0.3
0.2
0.1
0
سناریوی سوم

سناریوی دوم

سناریوی اول

سناریوی پایه

سناریو

نمودار  .7درصد حمل فرآوردهی نفت سفید توسط گونههای حملونقل
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جهت مقایسهی سناریوها بر اساس شاخص سوم ،درصد حمل هر فرآورده با خط لوله در سناریوهای مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است که در جدول نشان داده شده است .در سناریوی دوم ،درصد حمل هر فرآورده با خط لوله
بیشتر از سایر سناریوها است .در سناریوی سوم ،باوجود کاهش هزینهها نسبت به سناریوی اول ،درصد حمل
فرآوردههای بنزین ،نفت گاز و نفت سفید با خط لوله کمتر از سناریوی اول است؛ که دلیل آن افزایش استفاده از
نفتکشهای درونشهری و سیستم ریلی در روزهای ابتدایی ماه به علت افزایش موجودی انبارها در سناریوی سوم
است.
جدول  .11درصد حمل هر فرآورده با خط لوله در سناریوهای مختلف
سناریو

درصد حمل هر فرآورده با خط لوله
بنزین

نفت گاز

نفت سفید

سناریوی پایه

0/32

0/14

0/12

سناریوی 1

0/43

0/2

0/2

سناریوی 2

0/66

0/73

0/32

سناریوی 3

0/4

0/14

0/15

با توجه به شاخصهای محاسبهشده ،میزان کاهش هزینهها در سناریوی دوم بیشتر از سایر سناریوها است؛ پسازآن
به ترتیب در سناریوهای سوم و اول میزان کاهش هزینهها بیشتر از سناریوی پایه است .در شاخصهای دوم و سوم
به ترتیب میزان استفاده از خط لوله جهت برآورد تقاضا و حمل هر فرآورده مورد بررسی قرار گرفته که در سناریوی
دوم ،میزان استفاده از خط لوله در شاخصهای دوم و سوم بیشتر از سایر سناریوها است .میزان استفاده از خط لوله
بر اساس شاخصهای محاسبه شده به ترتیب در سناریوهای اول و سوم بیشتر از سناریوی پایه است .ترجیح سناریوها
با توجه به شاخصهای محاسبه شده در جدول نشان داده شده است.
جدول  .12ترجیح سناریوها با توجه به شاخصهای ارائهشده
سناریو

شاخص
شاخص 1

شاخص 2

شاخص 3

سناریوی 1







سناریوی 2







سناریوی 3







جهت بررسی حساسیت مدل ریاضی پیشنهادی ،تغییر در پارامتر هزینهی گونهی حملونقل جادهای مورد ارزیابی
قرار گرفته است.

جدول  12میزان تغییر در هزینهی گونهی حملونقل جادهای و درصد افزایش مجموع هزینههای حملونقل نشان
داده شده است .همچنین مطابق نمودار با افزایش هزینهی گونهی حملونقل جادهای ،تناژ فرآوردههای حمل شده
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توسط ارسالهای مستقیم کاهش یافته است .بیشترین حالت کاهش تناژ فرآوردههای حمل شده توسط ارسالهای
مستقیم متناظر با افزایش  40%هزینهی حملونقل گونهی جادهای است.

جدول  .13تغییر در هزینهی گونهی حملونقل جادهای
درصد افزایش هزینهی حملونقل گونهی جادهای

درصد افزایش مجموع هزینههای حملونقل

0%

0%

10%

7/8 %

20%

16/3 %

30%

25/6 %

40%

35 %
330
320
310
300
290
280
270
260
250

40%

30%

20%

10%

0%

درصد افزایش هزینهی گونهی حملونقل جادهای

نمودار  .8تناژ فرآوردههای حمل شده توسط ارسالهای مستقیم با افزایش درصد هزینهی گونهی جادهای

نتیجهگیری
یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش هزینههای توزیع فرآوردههای نفتی ،حمل آنها با استفاده از ارسالهای مستقیم
از انبارهای جنب پاالیشگاه است .بهینهسازی فرآیندهای توزیع میتواند منجر به کاهش استفاده از نفتکشهای
برونشهری و کاهش تبعات ناشی از آن مانند کاهش هزینههای ساالنهی حملونقل ،مصرف سوخت و آالیندگی هوا
گردد .در این راستا در پژوهش حاضر بهینهسازی حملونقل فرآوردههای نفتی با لحاظ چهار گونهی خط لوله،
نفتکشهای برونشهری ،نفتکشهای درونشهری و سیستم ریلی و نیز سه فرآوردهی بنزین ،نفت گاز و نفت سفید
انجام شده است.
در بخش تحلی ل نتایج سه سناریو مبتنی بر افزایش ظرفیت انبارها ،افزایش موجودی اولیه انبارها و افزایش تولیدات
پاالیشگاهها تعریف گردید .نتایج حاصله نشاندهندهی آن است که پیادهسازی سناریوهای مذکور میتواند موجب
افزایش میزان استفاده از خط لوله و نیز کاهش درصد استفاده از نفتکشهای برونشهری گردد .کاهش مجموع
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هزینههای حملونقل و افزایش بهرهوری شبکهی خط لوله در سناریوی افزایش تولیدات پاالیشگاهها بیشتر از سایر
 هزینههای پایین حملونقل نسبت به، به سبب ایمنی باالتر، افزایش میزان استفاده از خطوط لوله.سناریوها است
 در درازمدت سبب کاهش، خطرات زیستمحیطی اندک و توانایی در حمل حجم انبوه فرآوردهها،سایر گونهها
 همچنین افزایش هزینهی گونهی حملونقل جادهای باعث.هزینههای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میگردد
 نتایج این پژوهش میتواند.کاهش تناژ فرآوردههای حمل شده توسط ارسالهای مستقیم در گونهی جادهای شده است
.به مدیران صنعت توزیع فرآوردههای نفتی در جهت اتخاذ سیاستهای یکپارچه کمک نماید
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